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مقدمة 

مع تزايد األعمال التجارية على االنترنت، وإزدياد عدد العمالء الذين ينجزون 
اعمالهم عبر وسائل التواصل االجتماعي، أصبحت المعرفة النظرية والعملية 
للتسويق عبر اإلنترنت ذات أهمية متزايدة. لذا، أصبح من الضروري أن يكون 
الفرد على دراية واسعة ومعمقة بأسس التسويق عبر اإلنترنت بغض النظر 

عما إذا كان يعمل مباشرة في هذا المجال أم ال.
خالل هذه الدورة، سيدرك الحاضرون أهمية التسويق عبر اإلنترنت بشكل عام 

ويتعرفون بشكل خاص على المهارات الفنية واستراتيجيات التسويق الرقمي

األهداف:

عند االنتهاء من ورشة العمل، سيتمكن المشاركون من:
التعرف على أسس التسويق عبر اإلنترنت  •

شرح مختلف أنواع منصات التسويق عبر االنترنت  •
فهم كيفية عمل إعالنات عبر  فيسبوك و جوجل   •

التعرف على أهمية التسويق عبر البريد اإللكتروني  •
فهم ما هو محرك البحث األمثل   •

أهمية وسائل التواصل االجتماعي في التسويق الرقمي  •
فهم األدوات التحليلية للتسويق الرقمي  •

متطلبات حضور الورشة:

ليس من الضرورة أن يتمتع المشاركون بمعرفة سابقة في مجال التسويق 
عبر اإلنترنت.

على المشاركين ان يكونوا على دراية بأسس استخدام اإلنترنت وذلك من 
أجل االستفادة من ورشة العمل.

الطالقة في اللغة اإلنجليزية محبذّة.

هذه الورشة موجهة لـِ

العاملون في مجال وسائل التواصل االجتماعي   •
اصحاب العمل الحّر  •

المحاورون  •
المهتمون بتعلم كيفية صناعة االعالنات على موقعي فيسبوك  •

   وانستغرام 
المدونون  •

مسوقو المحتوى  •
المسوقون الرقميون   •

المعلنون  •
أي مهني راغب في زيادة معرفته في المجال الرقمي  •

BACKGROUND 

With more businesses switching online and more 
customers completing their tasks on the internet, 
theoretical and practical knowledge of online 
marketing has become increasingly important 
over the years. It is essential for everyone to have 
a strong base in online marketing regardless of 
whether they directly work in the field or not. 
During this course, attendees will understand the 
importance of online marketing generally and 
technical skills & strategies of digital marketing 

OBJECTIVES
On completion of this workshop, participants will 
be able to: 

• Introducing  the basics of Online Marketing
• Differentiating between the channels Digital  
 Marketing 
• Understanding Facebook & Google Ads
• Learning the importance of Email Marketing 
• Understanding Search Engine Optimization
• The importance of Social Media in Digital  
 Marketing
• Understanding Digital Marketing Analytical tools

PREREQUISITE KNOWLEDGE

No previous knowledge in Online Marketing is 
required.

In order to get the maximum benefit of the 
workshop, participants should be familiar with 
basic knowledge on how to use the Internet. 

Fluency in English is preferable
  

WHO SHOULD ATTEND THIS WORKSHOP

• Social Media Marketers
• Business owners
• Communicators
• Enthusiasts who are keen on learning  
 Facebook and Instagram advertising
• Bloggers
• Content marketers
• Digital marketers
• Advertisers
• Any professionals desiring increased
  digital  savvy.



العلمية بالمادة  تزويدكم  يتم  سوف 
الورشة انتهاء  عند  حضور  شهادة  و   

You will receive the material 
& a certificate of attendance 

upon completion of the webinar

Topics and Agenda:

  DAY ONE (Duration 2 hours): 

• Introduction to Digital Marketing
• What is Content Marketing? How to create a  
 content marketing strategy
• Facebook Ads (How to create paid media   
 campaigns)
• Remarketing Campaigns on Facebook
•  Building your brand on Instagram 
• Essentials on Linkedin Marketing

 DAY TWO (Duration  2 hours ): 
 
• How to find your target audience online
• Google Ads (How to create a campaign on   
 Google Platforms)
• What is SEO? Basic SEO learning
• Intro to eCommerce 
• Email Marketing

 
  DAY THREE (Duration 2 hours ): 

• What is Social Media? 
• How to create a winning Social Media   
 Strategy?
• Paid vs. Organic Strategies on Social Media
• What is influencer marketing & how to create
  an influencer marketing strategy?
• Recap on full course

المواضيع الرئيسية:

   اليوم األول (المدة الزمنية ساعتان )

مقدمة حول التسويق الرقمي  •
تعريف تسويق المحتوى وكيفية إنشاء استراتيجية تسويق   •

المحتوى
إعالنات فيسبوك (كيفية إنشاء حمالت إعالمية مدفوعة)    •

حمالت تجديد النشاط التسويقي على فيسبوك   •
بناء عالمتك التجارية على انستاجرام   •

أساسيات التسويق على لينكد ان  •

   اليوم الثاني (المدة الزمنية ساعتان)

كيف تجد زبونك المستهدف عبر منصات التواصل عن بعد  •
إعالنات جوجل (كيفية إنشاء حملة على منصات جوجل)  •

ستراتجية محرك البحث األمثل    •
مقدمة عن التجارة اإللكترونية  •

التسويق عبر البريد اإللكتروني   •

   اليوم الثالث (المدة الزمنية ساعتان )

تعريف وسائل التواصل االجتماعي  •
كيفية إنشاء إستراتيجية ناجحة لوسائل اإلعالم االجتماعية  •

استراتيجيات مدفوعة مقابل المجانية على وسائل التواصل     •
االجتماعي  

تعريف المؤثر في التسويق وكيفية ابتكار مؤثر الستراتيجية     •
التسويق؟  

تلخيص الدورة كاملة  •



SPEAKER - احملاضر  

•	 Founder	&	CEO	of	Beycom	Inc.	an	eCommerce	

Consultancy	firm	in	Delaware,	USA

•	 Founded	more	than	9	Online	businesses	owned	by	him	

&	consulted	more	than	70	running	businesses	in	2019

•	 Expert	in	Digital	Marketing	Trends	&	Sales	funnels	

•	 Won	Marketing	Campaign	of	the	year	in	2018	-	Arabnet	

•	 Active	coach	in	online	marketing	topics	&	Organic	online	

growth	for	SMEs	&	corporate	enterprises

•	 Media	partner	level	4	with	Facebook	&	aiming	to	reach	

the	final	level	5	

•	 Google	Certified	advertiser	JAD AL FAKHANI
الفاكهاني جاد 

MEANS OF PAYMENT 
Please find below our account in USD at Arab Bank- Jordan

Arab Bank – Amman – Jordan
Shmeisani Branch

Account no: 0118/010272-5/510
Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10

Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks

مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي كوم، وهي شركة استشارات • 
للتجارة اإللكترونية في والية ديالوير، في الواليات المتحدة 

األمريكية
أسس أكثر من 9 شركات عبر اإلنترنت لحسابه الخاص وعيّن • 

مستشارا من قبل أكثر من 70 شركة عاملة في عام 2019
خبير في اتجاهات التسويق الرقمي وقمع المبيعات• 
حصل على جائزة أفضل حملة تسويق لعام 2018 - عرب نت • 
مدرب في موضوعات التسويق عبر اإلنترنت والنمو العضوي عبر • 

اإلنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة 
شريك إعالمي في المرتبة 4 مع موقع فيسبوك ويهدف إلى الوصول • 

إلى المرتية النهائية
معلن معتمد لمنتجات جوجل • 

خاص عرض 
بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من	

املشاركني حلضور هذه الورشة لقاء	رسم مشاركة	

أميركي فقط. خاص وقدره 2500	دوالر 

PARTICIPATION FEES:
300$

For more information & registration 
kindly send an email to:
training@uabonline.org


